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 الراىنة للتحديات نظرا االىتمام، من كبَت قدر على يستأثر الذي الطاقة قطاع التنمية حتقيق يف كبَت بشكل تساىم اليت القطاعات أىم من ملخص:
 .ادلناخ تغَت تداعيات مع والتكيف البيئة على احملافظة الطاقة، أمن بتحقيق يسمح طاقوي مزيج باختيار وادلرتبطة الدول، سلتلف تواجهها اليت الكبَتة وادلستقبلية

 االىتمام إىل الدول سلتلف دفع الذي األمر ادلستدامة، التنمية وحتقيق التحديات ىذه دلواجهة ادلتاحة البدائل أىم أحد ادلتجددة الطاقات تعد اإلطار، ىذا يف
 .واستخدامها انتشارىا تدعم متباينة طاقوية سياسات بإتباع ادلتجددة بالطاقات

 دلا والدراسة باالىتمام اجلديرة التجارب من اجملال ىذا يف جتربتها أضحت واليت الصُت، صناعتها وتطوير ادلتجددة الطاقات تشجيع إىل سعت اليت الدول بُت من
 بتطبيق الصينية احلكومات التزام أن إىل الدراسة توصلت وقد الصينية، جربةالت صلاح عوامل أبرز توضيح إىل الدراسة ىذه هتدف لذلك كبَتة، اصلازات من حققتو

 ادلستفادة الدروس بعض تقدمي مت الدراسة نتائج على وبناء الصينية، التجربة لنجاح الرئيسي السبب ىو ادلتجددة الطاقات بتطوير ادلتعلقة واإلجراءات السياسات
 .اجلزائر يف الطاقوي تحولال مسار توجيو يف تساىم أن شاهنا من اليت

 .الصُت ادلتجددة، الطاقات اقتصاديات ادلتجددة، الطاقات سياسات الطاقوي، التحول ادلتجددة، الطاقات لكلمات المفتاح :ا
 .JEL : N 75, M 53, Q 42 , Q 28تصنيف 

Abstract: One of the most important sectors that contribute significantly to development is the 

energy sector, which is attracting a great deal of attention, given the great current and future 

challenges faced various States, associated with the choice of a combination of energy that allows 

for energy security, environmental conservation and adaptation to the impacts of climate change. 

In this context, renewable energies are one of the most important alternatives available to meet 

these challenges and achieve sustainable development, which has led various countries to pay 

attention to renewable energies by adopting different energy policies that support their spread and 

use. 

Among the countries that sought to promote renewable energies and develop their industry  China, 

which has become its experience in this field of experiences worthy of attention and study of what 

has made great achievements, therefore this study aims to clarify the most important factors for the 

success of the Chinese experience, the study found that the commitment of Chinese governments to 

implement policies and procedures related to the development of renewable energies is the main 

reason for the success of the Chinese experience, Based on the results of the study, some lessons 

learned were presented that would contribute to guiding the course of energy transformation in 

Algeria.Keywords: Renewable energies, Energy transformation, Renewable energy policies, 

Renewable energy economics, China. 

Jel Classification Codes : N 75 , M 53, Q 42 , Q 28. 
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I-  : تمهيد  

 جتربة يف اخلوض خبلل من ادلستدامة، التنمية دلتطلبات يستجيب جديد طاقوي منوذج تبٍت على عقود منذ الصُت عملت 
 ىلإ باإلضافة الطاقوية، التشكيلة تنويع إىل الرامية الطاقوية سياستها أىداف بتحقيق تسمح واليت ادلتجددة، الطاقات تطوير يف االستثمار
 الطاقات على االعتماد خبلل من الطاقة مصادر فتنويع الدويل الصعيد على أما النائية، ادلناطق يف الطاقة خدمات توفَت يف مسامهتها
 ىامة مزايا الصُت منحت اجملال ىذا يف  الكبَتة الوطنية القدرات وأن خاصة احلالية، العادلية البيئية للمخاوف استجابة يعد ادلتجددة
 .الدويل ادلستوى على متميزة مكانة باحتبلل اذل مسحت

 وتبٍت ادلتخصصة وادلؤسسات اذليئات من عدد إنشاء خبلل من ادلتجددة، الطاقات تشجيع على الصُت عملت السياق، ىذا يف
 باجلودة ادلناسب الوقت يف العامة اخلدمة توفَت لضمان الضرورية التحتية البنية وإنشاء فعاليتو، وزيادة قطاعها لتطوير وطنية إسًتاتيجية
 وزيادة ادلتجددة الطاقات تطوير إىل اذلادفة الطاقة لسياسة الكربى االجتاىات عن ادلنبثقة ادلشاريع من العديد اصلاز طريق عن ادلطلوبة،
 .ادلستدامة الطاقة من جديدة مرحلة بذلك الصُت لتدخل الطاقة، ميزان يف حصتها

  :التايل التساؤل يف ادلتمثلة اإلشكالية على لئلجابة بدراستها مناق الصينية التجربة ألمهية ونظرا
 "منها؟ المستفادة الدروس هي وما المتجددة؟ الطاقات تطوير في الصينية التجربة نجاح عوامل هي ما" 

 :يلي فيما ادلتمثلة الفرعية األسئلة من رلموعة الرئيسية اإلشكالية عن وتتفرع
 الصُت؟ يف ادلتجددة الطاقات وتطوير تشجيع ىلإ الدافعة األسباب ىي ما-
 الصُت؟ يف ادلتجددة الطاقة قطاع تطوير إسًتاتيجية بتطبيق ادلرتبطة االقتصادية السياسات تتمثل فيما-
 الصُت؟ يف ادلتجددة الطاقة قطاع تطوير حتديات أىم ىي ما-

 :الدراسة أهمية
 باعتبارىا الصينية التجربة ومزايا ادلستدامة، التنمية لتحقيق اسًتاتيجي كخيار ادلتجددة الطاقات ألمهية نظرا بالغة أمهية ادلوضوع يكتسي
 .منو يستفاد أن يؤمل ناجحا منوذجا

 :الدراسة أهداف
 :التالية األىداف إىل للوصول الدراسة ىذه خبلل من نسعى

 .تضمنتها اليت للربامج العريضة اخلطوط توضيح خبلل من الصُت، يف ادلتجددة الطاقات لتطوير الوطنية السياسة عرض-
 .ادلستقبلية وآفاقها احملققة االصلازات سلتلف على الوقوف خبلل من الصُت، يف ادلتجددة الطاقات قطاع لواقع التطرق-
 .الصُت يف ادلتجددة الطاقات تطوير إىل الرامية اخلطط تنفيذ تعيق اليت العوامل حتديد-

 :الدراسة منهج
 .وأىدافو البحث موضوع خيدم شكل يف والتحليلي الوصفي ادلنهج على اعتمدنا ادلطروحة اإلشكالية على بةاإلجا أجل من

 :التالية احملاور إىل البحث تقسيم مت بو ادلرتبطة واألىداف ادلوضوع لطبيعة ونظرا
 .الصُت يف ادلتجددة الطاقات تطوير دوافع.1
 . الصُت يف جددةادلت الطاقات تطوير سياسات ومراحل زلاور.2
 .الصُت يف ادلتجددة الطاقات اقتصاديات.3
 .الصُت يف ادلتجددة الطاقات تطوير حتديات.4
 .منها ادلستفادة والدروس الصُت يف ادلتجددة الطاقات تطوير سياسات صلاح عوامل.5
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 دوافع تطوير الطاقات المتجددة في الصين: .0
 1الطاقات ادلتجددة يف الصُت فيما يلي:ديكن تلخيص أىم أىداف سياسات تطوير وتشجيع 

سنوات تقريبا نتيجة  7حتقيق منو اقتصادي مستدام: منذ انفتاح الصُت على االقتصاد العادلي أصبح حجم اقتصادىا يتضاعف كل    -
 رتبت عنوتشجيع الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، األمر الذي تسبب يف تزايد استهبلكها من الوقود األحفوري الذي ت

على تنفيذ  فعملت ،ىذا النموذج التنموي غَت قابل لبلستدامة ة أن، أدركت على إثرىا احلكومة الصينيتكاليف اقتصادية وبيئية إضافية
 .الطاقات ادلتجددة إسًتاتيجية لتطوير

وحتسُت ادلستوى ادلعيشي دلواطنيها إىل تطوير البنية التحتية  النمو االقتصادي ادلتسارعة يف الصُت هبدف ةأمن الطاقة: أدت وتَت  حتقيق -
و  2010٪ بُت عام 60الطلب احمللي والدويل على ادلوارد الطاقوية، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة يف الصُت بنسبة  ارتفاع

 لى استقرار سوقباإلضافة إىل اعتمادىا ادلتزايد ع 2، شلا يساىم يف منو الطلب العادلي على الفحم والنفط حبوايل النصف،2035
النفط العادلية باعتبارىا أكرب مستورد للنفط باحتبلذلا ادلرتبة الثانية عادليا، فضبل عن اعتمادىا على االستَتاد لتلبية نصف الطلب 

لذلك سعت الصُت إىل تطوير الطاقة غَت األحفورية  3، 2035٪ حبلول عام75احمللي على الطاقة ويتوقع ارتفاع ىذه النسبة إىل 
دف التصدي للمخاوف ادلتعلقة بأمن الطاقة وحتسُت موثوقية العرض احمللي، فمن شأن تنويع مصادر الطاقة واالستثمار يف الطاقة هب

يشكل اذلدف األساسي اليت تسعى إىل حتقيقو، نظرا للدور الذي  يادلتجددة النظيفة أن يكون مفتاحا ألمن الطاقة يف الصُت، والذ
 خدمات الطاقة وخفض التكاليف االقتصادية والبيئية ادلرتبطة بإمداداهتا.ديكن أن تؤديو يف حتسُت 

فيها،  وضمان حصة أكربالعادلية للطاقة النظيفة والتكنولوجيا ادلنخفضة الكربون يف األسواق االستفادة من الفرص االقتصادية ادلتاحة    -
من الفرص للصُت لتوسيع نطاق تسويق ىذه ادلنتجات عادليا، من خبلل واليت يتوقع استمرار منوىا يف السنوات ادلقبلة، شلا يتيح ادلزيد 

اليت دتثل ركيزة االنتقال البنيوي يف رلال الطاقة بالنسبة الفرص االستثمارية يف سوق الطاقة ادلتجددة إتباع سياسات تسمح باستغبلل 
ا اجملال عن طريق دعم التقدم العلمي واالبتكار بدال رفع قدرهتا التنافسية يف ىذوواخلارجي من جهة،  على ادلستوى الداخلي للصُت

وتفوقها يف  يف السوق العادلية للطاقة النظيفةمن استَتاد التكنولوجيا األجنبية من جهة أخرى، األمر الذي مكنها من احتبلل الصدارة 
الصناعة اخنفاض تكاليف  ذا اجملال، وخاصة بعدبعض األحيان على الواليات ادلتحدة األمريكية والعديد من الدول األوروبية الرائدة يف ى

 الصينية، نتيجة الدعم الكبَت ادلقدم ذلا واإلعفاءات الضريبية الكبَتة وغَتىا من ادلساعدات احلكومية.
قبلية ادلًتتبة عن أصبح  تغَت ادلناخ يشكل هتديدا كبَتا للتطور االقتصادي واالستقرار السياسي على ادلدى الطويل، نظرا لآلثار احلالية وادلست -

انبعاثات الغازات الدفيئة، واليت أدت إىل تراجع  اإلنتاج الزراعي وحدوث تدىور حاد يف النظم االيكولوجية نتيجة الضرر الناجم عن 
 ارتفاع مستوى سطح البحر واخنفاض التدفق يف األهنار الشمالية والفيضانات، وىو األمر الذي تسبب حسب بعض التقارير الرمسية يف

ومن  2010مليار دوالر يف عام  71وتكاليف قدرت بـأكثر من  4، 2011مليار دوالر عام  50خسائر اقتصادية مباشرة قدرت بـ 
أما  على الصعيد الدويل فتؤثر  5، 2030بليون دوالر سنويا حبلول عام  748ادلتوقع أن يتضاعف عشرات ادلرات إىل ما يقرب من 

سلع الزراعية نتيجة اخنفاض غبلت احملاصيل شلا أدى إىل ارتفاع أسعار ادلواد الغذائية العادلية، كما تؤثر على اآلثار ادلناخية على أسواق ال
لذلك  أسواق الطاقة نتيجة اخنفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية شلا يؤدي إىل زيادة االعتماد الوقود األحفوري واشتداد ادلنافسة الدولية عليو،

مكافحتها، خاصة وأن الصُت  الوفاء بالتزاماهتا الدولية من أجلوظاىرة التغَت ادلناخي ار التخفيف من آث علىتعمل احلكومة الصينية 
ل االعتماد على مصادر متنوعة للطاقة الذي يعد من خبل، أكرب مصدر لثاين أكسيد الكربون يف العامل 2007أصبحت منذ سنة 

استهبلكها من إمجايل استهبلك الطاقة، عن بتخفيض  وااللتزام ة األحفورية ادللوثة للبيئةالسبيل األمثل للحد من التبعية للموارد الطاقوي
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% من مزيج الطاقة حبلول سنة 20خفض انتشار احملطات العاملة بالفحم كجزء من خطتها يف أن تشكل الطاقة ادلتجددة  طريق
2030. 

ؤسسات الدولية واحملافل ادلتعددة األطراف ورغبتها يف هتدئة ادلخاوف مشاركة الصُت ادلتزايدة يف ادل التحديات والفرص الدولية: دفعت -
من أن تطورىا يشكل هتديدا للنظام الدويل على ادلدى الطويل القادة الصنيُت للتوفيق بُت تركيز على القضايا الداخلية كجهود إعادة 

للمواطنُت الصينيُت من جهة، وبُت والسعي إىل جتنب  التوازن االقتصادي واستمرار التنمية االقتصادية وحتسُت ادلستوى ادلعيشي
الصراعات الدولية والوفاء بوعودىا يف االتفاقيات الدولية بشأن تغَت ادلناخ من جهة أخرى، وقد اختذت الصُت خطوات عملية 

ن إقامة شراكة مع لتحقيق ذلك من خبلل تشجيعها للتكنولوجيا النظيفة واجتذاب مستويات عالية من االستثمار فيها، فضبل ع
العديد من الدول النامية والقيام باستثمارات كبَتة فيها يف رلال الطاقات ادلتجددة واالستفادة من مؤىبلهتا وإمكانياهتا يف ىذا 

 6ادليدان.
من  %50من سكاهنا يف ادلناطق الريفية ويستهلكون طاقة تقدر حبوايل  %70تنمية االقتصاد اإلقليمي: ففي الصُت يعيش حوايل  -

موارد الطاقة ادلتجددة التقليدية، شلا تسبب يف حدوث تلوث داخلي خطَت يهدد بشكل كبَت الصحة العامة والنظم االيكولوجية، 
وعليو فإن استغبلل الطاقات ادلتجددة مبصادرىا ادلختلفة وسيلة فعالة حلل مشكلة توفَت الطاقة يف ادلناطق الريفية ومساعدة ىذه 

 7ف من وطأة الفقر وتنمية االقتصاد.األخَتة على التخفي
 سياسات تطوير الطاقات المتجددة في الصين محاور ومراحل .8

عملت الصُت منذ عقود على تشجيع الطاقات ادلتجددة، من خبلل تبٍت سياسات لتطوير تكنولوجياهتا وصناعتها، هبدف توفَت 
 .رلموعة واسعة منها وإمكانيات كبَتة الستخدامها

 تطوير الطاقات المتجددة في الصينسياسات محاور  0.8
 تطوير الطاقات ادلتجددة يف الصُت احملاور التالية:سياسات تتضمن 

  تنمية الطلب واإلنتاج 0.0.8
 بإتباع السياسات التالية: سعت الصُت لتطوير قدراهتا اإلنتاجية والتوزيعية يف رلال الطاقات ادلتجددة

دولة بتحديد تعريفة لكل وحدة طاقة يتم إنتاجها من مصدر متجدد، وىذه التعريفة سياسة تعريفة التغذية: يف ىذه السياسة تقوم ال -
 تكون مرتفعة عن تلك ادلمنوحة للطاقة ادلنتجة من ادلصادر التقليدية وتضمن حتقيق عائد مناسب للمستثمرين يف إنتاج الطاقة ادلتجددة.

مرين إلقامة مشروعات اإلمداد بالكهرباء من مصادر متجددة خبلل فًتة سياسة ادلناقصات العامة التنافسية: ويقصد هبا استدعاء ادلستث -
معينة وبقدرات زلددة من خبلل مناقصة، ويتم اختيار العقود ذات أقل تكلفة إنتاج وتكون شبكات الكهرباء ملزمة بالشراء من تلك 

الزمنية اليت مت االتفاق عليها طبقا للمناقصة، وعادة ما  احملطات بناءا على األسعار اليت مت التوصل إليها من خبلل تلك ادلناقصات وادلدد
يتم حتديد نوع الطاقة ادلتجددة يف ادلناقصة، حيث ال تكون ىناك مناقصات بُت أنواع سلتلفة من الطاقة ادلتجددة، وتتميز ىذه السياسة 

 باآليت:
 دلتجددة.التنافسية مبا يضمن ختفيض األسعار ويساعد على خفض الدعم ادلقدم للطاقة ا 
 .القدرة على التحكم يف كمية الكهرباء ادلنتجة من الطاقة ادلتجددة ونوعيتها 
  .ضمان االستثمارات: حيث تكون األسعار ثابتة طول مدة التعاقد مبا يضمن للمستثمرين استعادة استثماراهتم 
 ا للخطة اليت تضعها واألولويات اليت حتددىا يف كل توفر للدولة القدرة على التحكم يف كمية الطاقة ادلنتجة من ادلصادر ادلتجددة طبق

 مرحلة من مراحل التنفيذ.
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  تساىم يف جذب رؤوس األموال اخلاصة لبلستثمار يف ىذا اجملال، واالستفادة من تسويق شهادات الكربون يف ظل االتفاقيات الدولية
 ادلعمول هبا.

ك وضع آليات خلفض سلاطر التمويل من خبلل الضمانات احلكومية، أو تقدمي منح وقروض ميسرة سواء للمستثمر أو للمستهلك، وكذل -
 رد جزء من التمويل، أو من خبلل الشراء من ادلنتجُت بأسعار أعلى لتشجيعهم على توليد الطاقة باالعتماد على الطاقات ادلتجددة.

تجُت أو ادلستخدمُت لنظم ومعدات الطاقة شليزات ضريبية ومجركية: وتتضمن إعفاءات أو ختفيضات ضريبية دلدة زلددة سواء للمن -
ادلتجددة وقطع غيارىا وكذلك خطوط ومكونات إنتاج ىذه ادلعدات، باإلضافة إىل فرض ضرائب علي انبعاثات الكربون أو غَته من 

 ادللوثات مثل أكاسيد الكربيت أو أكاسيد النًتوجُت الناجتة من استخدام الوقود األحفوري.
رية منها توقيع عقود طويلة ادلدى لشراء الطاقة، وتسهيبلت للربط بالشبكة وتقدمي أولويات بادلواقع ادلختارة ترتيبات تنظيمية وإدا -

 للمشروعات طبقا حلصر ادلصادر.
تأسيس صندوق للطاقات ادلتجددة ويستخدم يف التمويل ادلباشر لبلستثمارات أو تقدمي قروض منخفضة الفائدة أو دعم السوق بوسيلة  -

 بحث والتطوير.أخرى كال
 دتويل األطراف ذات الصلة: وىي ترتيبات دتويلية تتحمل فيها احلكومة ادلخاطرة، وتعد أنظمة اإلقراض ادليسرة ) سعر فائدة أقل أو تقدمي -

 ضمانات لئلقراض(أىم صيغها.
استثمارات شركات الكهرباء،  التسعَت األنظف " األخضر": خدمة تعطي للمستهلك اخليار يف دعم زيادة مسامهة الطاقة ادلتجددة يف -

 من خبلل دفع قيمة إضافية على فاتورة الكهرباء مبا يغطي التكلفة الزائدة للطاقة ادلتجددة.
 تشجيع التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة  8.0.8

ضمن ادلناقصة  هبدف تشجيع التصنيع احمللي للمعدات وادلهمات ادلستخدمة يف اإلنشاء تشًتط الصُت نسبة من التصنيع احمللي
 مبا يساعد على خفض التكلفة وتوطُت التكنولوجيا، وذلك بإتباع السياسات التالية:

 اشًتاط نسبة من التصنيع احمللي للمعدات ادلستخدمة يف إنتاج الكهرباء من الطاقة ادلتجددة، كما قامت احلكومة بتشجيع الشراكة احمللية -
مت اختيار شركتُت صينيتُت للشراكة مع الشركات العادلية إلنتاج معدات مزارع الرياح، ىذا  واألجنبية إلنتاج معدات مزارع الرياح، حيث

 %.70وتشًتط ادلناقصات الصينية مؤخرا نسبة تصنيع زللي تصل إىل 
 فرض ضرائب على ادلعدات ادلنتجة للطاقة ادلتجددة ادلستوردة -

ى حساب جودة ادلنتج، حيث أن شرط اجلودة البد أن يتوافر وجتدر اإلشارة إىل أن حتقيق أىداف ىذه السياسات ال يتم عل
 حتت مجيع الظروف، كما أهنا ال دتثل عائقا جلاذبية السوق لبلستثمارات كوهنا تعتمد على اتساع ىذه السوق.

 دعم استخدام الطاقة المتجددة  3.0.8
 ادلتجددة، ومها:عملت احلكومة الصينية على تقدمي نوعُت من الدعم البلزم لتنمية استخدام الطاقة 

الدعم ادلقدم ألحباث تطوير معدات اإلنتاج من الطاقة ادلتجددة، وكذلك احلصر والقياس وعمليات تنمية مواقع إنتاج الطاقة ادلتجددة،  -
 باإلضافة إىل دعم عمليات التدريب وبناء القدرات وتطوير إمكانيات التصنيع احمللي.  

من ادلصادر ادلتجددة، فتقوم احلكومة بتقدمي دعم مباشر للمنتج النهائي من الطاقة، حيث تقوم  الدعم ادلقدم لسعر وحدة الطاقة ادلنتجة -
 سنت/ ك.وات ساعة زيادة عن سعر الكهرباء ادلنتجة من زلطة تقليدية تعمل بالفحم اخلايل من الكربيت.  3احلكومة بدعم يعادل 

 تطوير الطاقات المتجددة في الصينمراحل  8.8
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ار سياساهتا الرامية إىل تطوير وتشجيع الطاقات ادلتجددة إىل تطبيق آليات من شأهنا دعم الطاقة سعت الصُت يف إط
ادلتجددة وتطوير صناعتها، ولقد تعدد وتباينت ىذه اآلليات اليت تضمنتها سلتلف الربامج ادلسطرة من فًتة زمنية ألخرى، غَت أصلعها 

ت الصُت على بعد تنفيذىا إحدى الدول الرائدة  يف رلال الطاقات ادلتجددة يف ، واليت أصبح2005تلك اليت مت تطبيقها بعد سنة 
 العامل.

 8665المرحلة األولى: سياسات الطاقة المتجددة في الصين قبل سنة   0.8.8
 عرفت ىذه ادلرحلة تطبيق العديد من السياسات الرامية إىل تطوير الطاقات ادلتجددة نوضحها من خبلل ما يلي:

مت إنشاء صندوق خاص لدعم وتطوير زلطات الطاقة الكهرومائية الصغَتة هبدف مواجهة  مسينات والستينات:خالل سنوات الخ -
 يف ادلناطق الريفية. الطلب على الكهرباء

أدى النمو االقتصادي الكبَت الذي شهدتو الصُت إىل زيادة كبَتة يف  استهبلك ادلوارد الطاقوية  خالل سنوات السبعينات: -
عجز احلكومة الصينية عن توفَت احتياجات سكان ادلناطق الريفية والنائية من الطاقة شلا شكل عائقا لتنميتها، األمر األحفورية، و 

 8الذي دفع  احلكومة الصينية إىل تنفيذ بعض السياسات لتطوير ودعم الطاقات ادلتجددة وخاصة طاقة الوقود احليوي.
تفعيل أساليب الصُت خبلل سنوات الثمانينات على  ركزت سياسة الطاقة يف خالل سنوات الثمانينات: -

البلزمة لتنفيذ اخلطط  وترشيد االستهبلك يف سلتلف القطاعات دلواجهة مشكلة نقص ادلوارد الطاقوية الطاقة استخدام كفاءة وإجراءات
والتطوير يف رلال تقنيات حفظ التنموية ادلسطرة، حيث مت استحداث آليات دتويل جديدة وتقدمي قروض منخفضة الفائدة ودعم البحث 

الطاقة، يف حُت اقتصر اىتمامها بالنسبة للطاقات ادلتجددة يف تقدمي ادلزيد من الدعم ادلايل واالقتصادي حملطات الطاقة الكهرومائية 
 9ادلنح والقروض ادلالية، وتطبيق سياسات ضريبية مبلئمة.  الصغَتة عن طريق رفع قيمة

كت احلكومة الصينية أمهية استغبلل اإلمكانيات الطبيعية الضخمة كطاقة الرياح، الطاقة الشمسية، أدر  خالل سنوات التسعينات: -
 10الطاقة ادلائية والغاز احليوي فعملت على: 

 .إنشاء مشاريع الطاقة ادلتجددة وتقدمي الدعم ذلا من أجل ادلسامهة يف حتقيق التنمية ادلستدامة يف الصُت 
 ادلتجددة عن طريق تقدمي الدعم ادلايل وإعفاء ادلؤسسات ادلستثمرة يف ىذا اجملال من الضرائب. دعم حبوث تكنولوجيا الطاقة 
  تشدد على وضع القوانُت واألنظمة واللوائح اإلدارية لتحفيز تنمية الطاقة ادلتجددة كقانون الكهرباء وقانون حفظ الطاقة، واليت

اقة واحلد من االنبعاثات ومحاية البيئة، غَت أنو على الرغم من أن ىذه القوانُت تؤكد أمهية استخدام الطاقة ادلتجددة لتنويع إمدادات الط
هنا على دعم احلكومة للطاقة ادلتجددة ) الطاقة الكهرومائية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة احلرارية األرضية والوقود احليوي( فإ

 ، وىو ما أعاق تنفيذ سلتلف السياسات احلكومية.تفتقر عموما إىل قواعد ولوائح التنفيذ التفصيلية
 11: وتشمل األىداف الرئيسية للخطة ما يلي:(8665-8660الخطة الخمسية للفترة ) -
  .)رفع الطاقة اإلنتاجية للطاقة ادلتجددة ) الطاقة الشمسية، طاقة الرياح والطاقة احلرارية األرضية 
  .تشجيع الطاقات اجلديدة والطاقة ادلتجددة 
  وير تكنولوجيا الفحم النظيف.تط 
   خفض نسبة الفحم يف االستهبلك الوطٍت للطاقة، وزيادة حصة للطاقات النظيفة مثل الغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية والطاقة

 النووية.
  .حتقيق التنمية ادلستدامة 

 ية:يتضمن اإلجراءات التال ولتنفيذ ىذه اخلطة مت وضع برنامج لتنمية الطاقة ادلتجددة
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 :حيث نفذت عدة مبادرات لتطوير صناعة الطاقة ادلتجددة دتثلت أساسا يف تنفيذ  إعادة هيكلة صناعة الطاقة ومؤسساتها
مشاريع كربى إلعادة تأىيل شبكات الطاقة الكهربائية وبناء خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، باإلضافة إىل دعم تطوير التصنيع احمللي 

 دلكونات توربينات الرياح. 
 :حيث تؤكد اخلطة اخلمسية العاشرة للصُت على أن تطوير  وضع إستراتيجية لتطوير الطاقات المتجددة وتحديد أهدافها بدقة

الطاقة اجلديدة جيب أن يكون وفق إسًتاتيجية طويلة األجل هتدف إىل حتسُت كفاءة الطاقة، محاية البيئة الطبيعية، تسريع تنمية 
خبلل توزيع ادلشاريع الصغَتة للطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية وتسويق تكنولوجيات الطاقة  ادلنطقة الغربية من الصُت من

 ادلتجددة الكهروضوئية، توربينات الرياح، الطاقة الكهربائية احليوية والطاقة احلرارية األرضية.
 :رنامج تنمية الطاقة على تطوير تكنولوجيات الطاقة والبٌت يركز اجلزء الثالث من ب تطوير تقنيات الطاقة المتجددة والبنية التحتية

٪ حبلول 70٪ إىل 40التحتية الضرورية إلنتاج وتوزيع ونقل الطاقة الكهربائية، من خبلل زيادة نسبة توطُت توربينات الرياح من 
رياح كبَتة يف ادلناطق ذات الظروف  هناية فًتة اخلطة اخلمسية العاشرة وحتسُت قدرة الصُت على تطويرىا وتصنيعها، وإقامة مزارع

 ادلناسبة، هبدف خفض تكاليف اإلنتاج وحتسُت ادلستوى ادلعيشي لؤلفراد.
  :حيدد اجلزء الرابع من الربنامج التدابَت الرئيسية لنجاح اخلطة اخلمسية العاشرة واليت يتم على أساسها تقييم تقييم اإلنجازات

 ادلتجددة ونشر تطبيقاهتا. االصلازات يف رلال تطوير صناعة الطاقة
ىي سياسات غَت ثابتة  تفتقر إىل ادلنهجية واالستدامة،  2005وجتدر اإلشارة إىل أن السياسات ادلوضوعة قبل سنة 

فالقوانُت اليت مت إصدارىا لدعم استخدام الطاقة ادلتجددة ىي قوانُت عامة ال تتضمن تدابَت تفصيلية فعالة، كما أن احلوافز ادلمنوحة 
تشجيع االستثمار يف صناعة الطاقات ادلتجددة وتطوير تكنولوجياهتا مل تكن كافية جلذب الشركات ادلملوكة للدولة أو الشركات ل

 اخلاصة.
 8665المرحلة الثانية: سياسات الطاقة المتجددة فى الصين بعد سنة  8.8.8

 اءات ادلتخذة يف إطارىا:مت خبلل ىذه ادلرحلة وضع ثبلث خطط مخسية نوضح فيما يلي أىدافها وأىم اإلجر 
من أجل تسريع عملية تطوير الطاقات ادلتجددة ومواجهة التحدي ادلتمثل يف تغَت  12: 8606 -8666الخطة الخمسية للفترة  -

ادلناخ، أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصبلح خطة لتطوير الطاقة ادلتجددة يف األجلُت ادلتوسط والطويل هتدف إىل زيادة حصة 
٪ حبلول عام 15و  2010٪ حبلول عام 10إىل  2005٪ يف 7.5ك الطاقة ادلتجددة يف إمجايل استهبلك الطاقة من استهبل

 ، حيث تضمنت ىذه اخلطة سلتلف التدابَت لضمان لتحقيق ىذا اذلدف، وادلتمثلة فيما يلي:2020
 .وضع نظام لتسعَت الكهرباء اليت يتم توليدىا من الطاقات ادلتجددة 
 لي شبكات التوزيع والنقل على شراء الكهرباء اليت يتم توليدىا من الطاقات ادلتجددة.إلزام مشغ 
  .التشجيع على بناء زلطات توليد الطاقة ادلتجددة يف ادلناطق النائية والريفية 
  تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف قطاع الطاقات ادلتجددة من خبلل منح اإلعفاءات واالمتيازات اجلبائية. 
   النائية ادلناطق  يف الطاقة ادلتجددة نشر تقنيات، ادلتجددةلطاقة ا لمجات يف سارالدوا ثلبحواعم دإنشاء صندوق خاص مهمتو

 والريفية، تقييم اإلمكانات ادلتاحة من الطاقات ادلتجددة وإنشاء نظام للمعلومات.
   ادلتجددة. وضع آلية دلنح القروض وخفض الضرائب ادلفروضة على مشاريع الطاقة 
   مقارنة مع سنة 50٪ و 40خفض كثافة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  تًتاوح بُت ٪

2005. 
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   من الكهرباء 40التنسيق بُت زلطات توليد الطاقة الكهربائية ومشغلي شبكات النقل والتوزيع بعدما سجل عجز يف توزيع حوايل ٪
 ، من خبلل فرض الرقابة احلكومية على مشاريع الطاقة ادلتجددة.2008من طاقة الرياح يف عام  ادلنتجة

  دمج أجهزة توليد وختزين الطاقة من الرياح واخلبليا الشمسية الكهروضوئية يف الشبكة الرئيسة وإرساء معايَت إنتاج دولية لعناصر
 الشبكات الذكية.

، وىي هتدف إىل زيادة حصة الطاقات غَت 2011مارس  ومت اإلعبلن عنها رمسيا يف :8605 – 8600الخطة الخمسية للفترة  -
، باإلضافة إىل خفض كثافة 2020٪ حبلول عام 15و  2015٪ من إمجايل الطاقة األولية حبلول عام 11.4األحفورية إىل 

 طريق تطبيق اإلجراءات التالية:، عن 2010٪ مقارنة مع عام 17٪ و 16ثاين أكسيد الكربون بنسبة تًتاوح بُت  انبعاثات 
   تطوير صناعات الطاقات ادلتجددة كصناعات إسًتاتيجية ناشئة جديدة، من خبلل منح احلوافز الضريبية من احلكومات ادلركزية أو

 احمللية، تقدمي الدعم ادلايل الذي يشمل اإلعانات وآليات التسعَت.
   على نطاق واسع كمحطات توليد الطاقة ادلائية والطاقة الشمسية ومزارع التشجيع على بناء زلطات توليد الطاقات ادلتجددة

 الرياح.
  .تطوير نظام الشبكة البلمركزية لتلبية الطلب على الطاقة يف ادلناطق الريفية 
  .تطوير أنظمة الشبكات الذكية 
 .دعم االبتكار يف رلال تكنولوجيا الطاقة ادلتجددة 
 13وهتدف ىذه اخلطة إىل::  8686 – 8606الخطة الخمسية للفترة   -
 .2030٪ حبلول عام 20وإىل  2020٪ حبلول عام 15زيادة حصة الطاقة غَت األحفورية يف إمجايل استهبلك الطاقة األولية إىل  -
 .2020جيغاواط حبلول عام  680زيادة قدرة الطاقة ادلتجددة ادلركبة إىل  -
 جيغاواط. 210زيادة طاقة الرياح ادلثبتة إىل  -
 سُت السياسات الداعمة للطاقة ادلتجددة.مواصلة حت -
 تسريع عملية تطوير تكنولوجيا الطاقة ادلتجددة وختفيض تكاليفها.  -
 توسيع نطاق تطبيق اللوائح والقوانُت ادلشجعة الطاقة ادلتجددة. -
 رفع حصة الطاقة ادلتجددة يف االستهبلك الوطٍت للطاقة. -
 دلتجددة يف الصُت، وتقليل االعتماد على الشركات األجنبية يف ىذا اجملال.تقدمي ادلزيد من الدعم لتطوير صناعة الطاقة ا -

  اقتصاديات الطاقات المتجددة في الصين .3
 ديكن توضيح اقتصاديات الطاقات ادلتجددة من خبلل ما يلي:

 إنتاج الطاقات المتجددة في الصين 0.3
من اإلنتاج العادلي للطاقة  %36و  %40،  %36اىم بـ تتصدر الصُت دول العامل يف إنتاج الطاقات ادلتجددة، فهي تس

ادلائية،
14

من إمجايل  % 12أما على ادلستوى الداخلي فسامهت الطاقات ادلتجددة حبوايل الطاقة الرياح والطاقة الشمسية على الًتتيب،  

واجلدول ادلوايل يبُت  15، 0302سنة  حبلول % 20يف الصُت، اليت تسعى لرفع ىذه النسبة إىل حوايل  2015إنتاج الطاقة سنة 
 .2016و  2007القدرات اإلنتاجية ألىم الطاقات ادلتجددة خبلل الفًتة ادلمتدة بُت سنيت 
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 (0الجدول رقم )
 8606و  8667رة الممتدة بين سنتي القدرات اإلنتاجية ألهم الطاقات المتجددة في الصين خالل الفت

 جيغاواط
الطاقة  الطاقة الشمسية طاقة الرياح الطاقة المائية السنة

 الحيوية
7002 36:.45 8.053 0.3;: 5.000 

7002 394.8 343.96 0.475 5.490 

7002 3;8.4 398.94 0.653 6.800 

7000 436.9 536.8: 0.;83 6.785 

7000 454.; 6:3.93 5.6:5 6.;5; 

7007 46;.6 853.4; 9.048 7.983 

7002 4:0.6 989.93 39.984 9:;.9 

7002 504.33 ;88.3; 4:.604 :.769 

7002 540.;3 34;.85 65.774 30.53: 

7002 555.87 36:.;; 99.:04 12.140 

Source: International Renewable Energy Agency, Renewable Energy statistics 2017: 

http://www.irena.org/publications/2017/Jul/Renewable-Energy-Statistics-2017 (consulted on: 14/02/2018) 

 

من خبلل اجلدول نبلحظ أن القدرات اإلنتاجية من الطاقات ادلتجددة يف الصُت يف ارتفاع مستمر، وذلك راجع إىل سياستها 
جيغاواط، والرياح إىل  380حتاول الصُت زيادة قدرهتا من الطاقة ادلائية إىل اقات ادلتجددة وتطوير صناعتها، حيث تشجيع الطالرامية إىل 

مستفيدة يف ذلك من  2020جيغاواط حبلول سنة  15جيغاواط والكتلة احليوية إىل  110جيغاواط ، و الطاقة الشمسية إىل  210
إنتاج واستخدام توربينات الرياح، واخلبليا الشمسية تتصدر الصُت دول العامل يف حيث  تطور صناعة تكنولوجيات الطاقات ادلتجددة،

، كما ارتفعت قدرة 2005الكهروضوئية، وتقنيات الشبكات الذكية، فلقد تضاعف إنتاج اخلبليا الشمسية يف الصُت مئة مرة منذ عام 
ألمر الذي ترتب عنو جتاوز قدرة توليد الطاقة من ادلصادر ادلتجددة توليد طاقة الرياح مخسة أضعاف خبلل األربعة أعوام ادلنصرمة، ا

 .2013قدرة ادلرافق اجلديدة إلنتاج الطاقة من الوقود األحفوري والطاقة النووية سنة 
كما يتضح من خبلل اجلدول أن الطاقة ادلائية وطاقة الرياح تعد من أىم مصادر الطاقة ادلتجددة يف الصُت، حيث تساىم  

 1و   % 16بعدما كانت تساىم بـ  2016على الًتتيب من إمجايل إنتاج الطاقات ادلتجددة سنة   %  4و % 20هما بـ  كل من
 2010.16سنة   %

 استهالك الطاقات المتجددة في الصين 8.3
 يعرف استهبلك الطاقة ادلتجددة يف الصُت وىذا ما يتضح من خبلل اجلدول ادلوايل:

http://www.irena.org/publications/2017/Jul/Renewable-Energy-Statistics-2017
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 (8الجدول رقم )
 .8606و 8665خالل الفترة الممتدة بين سنتي  ت المتجددة في الصيناستهالك الطاقا

 مليون طن مكافئ نفط              
 االستهالك السنة:

4007 3.9 

4008 4.7 

4009 5.7 

400: 8.6 

400; 33 

4030 37.; 

4033 45.9 

4034 50.: 

4035 66.3 

4036 73.; 

4037 84.9 

Source<https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-

review-of-world-energy-2016-full-report.pdf (consulted on: 14/02/2018) 

من خبلل اجلدول يتضح أن استهبلك الطاقة ادلتجددة يف الصُت يف تزايد مستمر، وذلك راجع إىل اجلهود ادلبذولة لتشجيع 
 بلكها يف ادلناطق النائية، من خبلل تقدمي الدعم  للمنتجُت وادلستهلكُت.استه

 االستثمار في الطاقات المتجددة في الصين 3.3
منذ منتصف العقد األول من القرن احلايل انتهجت الصُت إسًتاتيجية لطاقة منخفضة الكربون، شلا أدى إىل زيادة حجم 

يف   2016و  2006% بُت عامي 70رومائية والشمسية والنووية وطاقة الرياح بنسبة االستثمارات يف ادلنشآت ادلنتجة للطاقة الكه
واجلدول ادلوايل يبُت  .17حُت اخنفضت حصة االستثمار يف منشآت إنتاج الطاقة من الوقود األحفوري يف الصُت خبلل الفًتة نفسها

 .2016و  2006سنيت  حجم االستثمار يف الطاقات ادلتجددة يف الصُت خبلل الفًتة ادلمتدة بُت
 (3الجدول رقم )

 .8606و  8666خالل الفترة الممتدة بين سنتي  حجم االستثمار في الطاقات المتجددة في الصين
 مليار دوالر أمريكي     

 حجم االستثمار السنة:
4008 33.3 

4009 38.8 

400: 47.5 

400; 5:.3 

4030 63.6 

4033 68.0 

4034 7:.5 
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4035 85.5 

6403 :9.5 

4037 337.6 

4038 132.6 

Source< Renewable 2017 Global Status Report< http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-

8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf (consulted on: 14/02/2018) 

 

، فالصُت أصبحت أكرب مستثمر يف االستثمار الصيٍت يف الطاقات ادلتجددة يف يتزايد بوتَتة سريعةمن خبلل اجلدول يتضح أن 
تسعى إىل مرة يف العامل، كما % من رلموع ادلبالغ ادلستث 36العامل يف رلال البٌت التحتية وتكنولوجيا الطاقة ادلتجددة، فهي تساىم بنسبة 

 46على الصعيد الدويل، حيث يتم استثمار ما نسبتو واستغبلل الفرص االستثمارية  زيادة استثماراهتا الداخلية يف رلال الطاقة ادلتجددة
ن الواليات ادلتحدة ودتثل كل م 18% يف باقي ادلصادر األخرى،10% يف طاقة الرياح و  43% من ادلبالغ ادلستثمرة يف الطاقة الشمسية و

 19األمريكية، أسًتاليا، كندا، الربازيل وبريطانيا أفضل مخس وجهات لبلستثمارات الصينية اخلارجية يف رلال الطاقات ادلتجددة.
 تحديات تطوير الطاقات المتجددة في الصين .4

 20 يواجو تطوير الطاقات ادلتجددة يف الصُت العديد من التحديات نوجز أمهها فيما يلي:
رتفاع تكاليف الطاقة ادلتجددة مقارنة مبصادر الطاقة التقليدية، والذي يشكل أكرب عقبة أمام تسويقها وتوزيعها، وترجع أسباب ا -

 ارتفاع تكاليف اإلنتاج إىل عدة عوامل أمهها:
 للسوق إيصاذلا غيةب ومكلفة طويلة بنية حتتية للنقل تتطلب اليت البعيدة ) غرب الصُت( ادلناطق يف ادلتجددة ادلوارد وقوع. 
 فًتة لطول يؤدي ما الطقس وتلوث ادلناخ يف شرق الصُت، وىو تأثَتات بسبب باستمرار ادلتجددة الطاقات مصادر عدم توفر بعض 

 التكاليف. ارتفاع وبالتايل اإلنتاج
 ادلساحات ذات األجهزة من عديدال استعمال يتطلب الًتكيز، شلا منخفضة حاليا ادلتجددة الطاقات إلنتاج ادلبتكرة التكنولوجيا إن 

 ادلتجددة. الطاقات استغبلل ألجهزة األولية ارتفاع التكلفة إىل يؤدي شلا الكبَتة، واألحجام
احلصول على التمويل الضروري توسيع قدرة سوق الطاقة ادلتجددة وصعوبة ولقد أدت األسباب السالفة الذكر إىل عدم  

االفتقار احمللي، يف ظل  التصنيع على سلبيا ينعكس ما وىو تطبيقاهتا، لنشر الداعمة الرئيسية اطالنق أحد الذي يعدإلقامة مشاريعها، و 
إىل الدعم ادلنسق لسياسات للطاقة ادلتجددة، األمر الذي جيعل ادلستثمرين غَت راغبُت يف االستثمار يف رلال تطوير ىذه الصناعة 

 منها: نذكر من االعتبارات للعديد
  ادلشاريع. ىذه فشل من واخلوف ادلتجددة الطاقات اعبقط الثقة تدين 
  ادلماثلة ذلا. ادلشاريع وقلة لتمويلها البلزمة األموال رؤوس ضخامة 
  والنظيفة. ادلتجددة الطاقة منتجات تسويق صعوبة 
 يزيد من درجة عدم اليقُت  غياب احلوافز الكافية لتشجيع االستثمار يف رلال االبتكار، فطبيعة الطاقة كسلعة خاضعة لتقلبات األسعار

 .حول العوائد ادلتوقعة منو، باإلضافة إىل ارتفاع تكلفة رأس ادلال يف ظل غياب اإلعانات احلكومية الكافية
احتكار الدولة لقطاع الطاقات ادلتجددة وسيطرهتا على كل من أسواق اجلملة والتجزئة، األمر الذي يطرح ادلزيد من التساؤل بشأن  -

 قبلية للقطاع اخلاص والفرص ادلتاحة يف السوق.األدوار ادلست
عدم تنافسية سوق الطاقة ادلتجددة بسبب صغر حجمها مقارنة بتلك ادلتعلقة بالطاقات األحفورية، فبعض السياسات اليت مت وضعها  -

 لتنظيم ىذه السوق مل يتم تطبيقها، بسبب تغَت اذليئات اإلدارية وعدم مشولية ىذه السياسات ذاهتا.

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf
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 من العديد انتشار حتول دون العوائق اليت أىم بُت من والتوزيع النقل شبكات إىل ادلتجددة الطاقات توصيل مشاكل تعداجز التقنية: احلو  -
 فأنظمة الشبكة احلالية ليست قادرة حىت اآلن على نقل الطاقة ادلتجددة دلسافات طويلة وتوزيعها بكفاءة،الطاقات ادلتجددة،  أنواع

عديد من احلواجز ادلؤسسية والتنظيمية، ىيكل تسعَت الطاقة غَت ادلناسب، عدم التنسيق بُت زلطات التوليد والناقلُت وبُت نتيجة لوجود ال
عدم استعداد شبكات ادلوجودة لدمج طاقة الرياح الًتابط اإلقليمي وزلطات توليد الطاقات ادلتجددة ومصادر الطاقة األخرى، زلدودية 

 ركات وادلرافق، باإلضافة إىل عدم إمكانية ختزين كل تلك الطاقة يف حال مل تنقل مباشرة.والطاقة الشمسية يف الش
٪ من أشعة 20تلوث ادلناطق احلضرية الرئيسية األمر الذي يؤثر على إنتاج الطاقة الشمسية بشكل كبَت، حيث دينع تلوث اذلواء  -

لشرقية من الصُت، ونظرا لصعوبات القضاء على مشكلة تلوث الشمس من الوصول إىل األلواح الشمسية يف األجزاء الشمالية وا
اذلواء على ادلدى القصَت فإن واضعي السياسات يفضلون نقل الكهرباء من ادلناطق النائية والنظيفة إىل ادلناطق األكثر تلوثا الخنفاض 

 تكلفتها مقارنة ببناء مزارع للطاقة الشمسية.
ىا قطاع تكنولوجيا الطاقات ادلتجددة بُت الشركات العادلية ادلتخصصة يف تطوير مشاريع مرتبطة هبذا والقوية اليت يشهدادلنافسة ادلتنامية  -

القطاع، وخاصة األمريكية منها بعدما تفوقت الشركات الصينية عليها يف استثمارات الطاقة ذات االنبعاثات الكربونية ادلنخفضة مثل 
ع الشركات األمريكية إىل إقامة عبلقات الشراكة مع نظَتهتا األوروبية لتعزيز مكانتها يف طاقة الرياح والطاقة الشمسية، األمر الذي دف

  .السوق العادلية
اللوائح ذات الصلة بالطاقات ادلتجددة مل يتم وضع قانون خاص هبا، باإلضافة إىل كافية، فرغم إصدار بعض  قانونية بيئة توفر عدم -

ياسة العامة، شلا أدى إىل اخنفاض كبَت يف درجة تأثَتىا، وعدم التمكن من وضع خطة عدم وجود آلية تنفيذ لتحقيق أىداف الس
  21طويلة األجل لتطوير الطاقات ادلتجددة، حبيث اقتصر ىدفها على تنمية الثقة االستثمارية للشركات.

 نجاح سياسات تطوير الطاقات المتجددة في الصين والدروس المستفادة منها عوامل .5
ولة رائدة يف رلال الطاقات ادلتجددة على ادلستوى العادلي؛ نظرا لتوفر العديد من العوامل اليت كان ذلا دور أصبحت الصُت د

 .أساسي يف دتكينها من ادلضي قدما بالرغم من التحديات احمليطة هبا إقليميا وعادليا
 في تطوير الطاقات المتجددة عوامل نجاح التجربة الصينية 0.5

 22   يف تطوير الطاقات ادلتجددة فيما يلي:  التجربة الصينيةتتمثل عوامل صلاح 
التغَتات  مع بتطوير الطاقات ادلتجددة، والعمل على التكيف ادلتعلقة التزام احلكومات الصينية بتطبيق السياسات واإلجراءات -

 سلتلف العوائق والتحديات من جهة أخرى.وتقنياهتا من جهة، ومواجهة  واكتشافاهتا للمصادر ادلستقبلي وادلستجدات ادلتعلقة بالتطور
ووسائل من بينها حتديد آليات مناسبة لتسعَت الطاقة ادلتجددة، إدخال  آليات ادلتجددة باالعتماد على عدة الطاقة مشاريع ودتويل دعم  -

 احو.وصل ادلتجددة الطاقة قطاع دعم يف مهم تعريفة التغذية، منح القروض والضرائب التفضيلية اليت قامت بدور
واالبتكار والعمل على  التطوير رلال يف لبلستثمار ضخمة مبالغ بتخصيص ادلتجددة الطاقة تكنولوجيات وتطوير البحث مراكز دعم -

 الوطنية. السياقات يف ادلتجددة الطاقة لتكنولوجيات البلزمة احمللية ادلوارد تعبئة
 ادلتجددة. اقاتالط رلال يف والكفاءات الكوادر الًتكيز على التدريب وتكوين -
 اجملال. يف العاملة الشركات لنمو ادلناسبة وتوفَت البيئة احمللية عن طريق تقدمي الدعم تطوير الصناعة  -
خطط واسًتاتيجيات مدروسة يتم من خبلذلا تقدمي تطبيق هنج عملي المركزي مرن يسمح لئلدارات احمللية بادلشاركة يف تسطَت وتنفيذ  -

حبيث تتماشى اخلطط التفصيلية مع الربنامج العام واألىداف ادلسطرة على طنُت على ادلستوى احمللي، خدمات ألكرب عدد من ادلوا
 ادلستوى ادلركزي.



 

 

 (110-97)ص ص  مستفادة دروس: الصين في المتجددة الطاقات

 (06-0)ص ص  

 

 8608ر ديسمب، 66العدد ، 3المجلد  جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر،، «التنمية االقتصادية مجلة »  018

 

تطبيق هنج مرحلي لتطوير الطاقات ادلتجددة بسبب اختبلف أمناط الطلب على الطاقة الكهربائية يف ادلناطق الريفية واحلضرية، ألن ربط   -
 وى القرى واألرياف بالشبكة اإلقليمية أو الوطنية يتطلب أوال حتديث وتوسيع نظام النقل والتوزيع.الشبكات احمللية على مست

 العمل على خلق توازن بُت العرض والطلب على الطاقة ادلتجددة وتكنولوجياهتا، هبدف تطوير األعمال على ادلدى الطويل. -
 ة لتمكينها من مواجهة ادلنافسة العادلية.محاية أسواق التكنولوجيا اخلضراء يف مراحل التنمية ادلبكر  -

 الدروس المستفادة من التجربة الصينية في تطوير الطاقات المتجددة 8.5
بعد التطرق لتجربة الصُت يف تطوير قطاع الطاقات ادلتجددة ديكننا أن خنلص إىل رلموعة من الدروس اليت ديكن االستفادة منها، 

 وىي:
 ومتكاملة،  متجانسة بإصبلحات القيام متوازن، هنج على وضع العمل تتطلب األمد طويلة عملية ىو تطوير الطاقات ادلتجددة -

 لؤلعمال. جيد مناخ توفَت على التحتية والعمل والبنيات وادلؤسسات ادلوارد البشرية يف االستثمار
والعمل على حتقيق ما مت التخطيط  ضرورة امتبلك رؤية مستقبلية لتطوير الطاقات ادلتجددة تتضمنها خطط تنموية متتابعة ومتكاملة -
 و.ل
أكرب،  وصرامة جبدية قبل احلكومات من ودعمها زمٍت لتنفيذىا سقف أمهية وضع سياسات واقعية زلددة األىداف والغايات، وحتديد -

 باإلضافة إىل تنقيحها ومراجعتها بشكل مستمر.
تنمية الطلب واإلنتاج أو سياسات دعم الطاقة ادلتجددة، ضرورة اختيار السياسات ادلناسبة لظروف الدولة، سواء تلك اخلاصة ب -

 باإلضافة إىل وضع األطر القانونية اليت تساعد على تنفيذىا.
 من شأنو التقنية والتكنولوجية يف اكتساب ادلعرفة لتطوير الطاقات ادلتجددة، فاالستثمار ادلهمة أحد احملاور اإلبداع واالبتكار يشكل -

 عرب االبتكار تتحقق ما بقدر ادلوارد الطبيعية وفرة على تقوم ال وحتسُت اإلنتاجية، فادلزايا التنافسية الكفاءةاحلد من التكاليف، رفع 
 .واإلدارة اجليدة وادلعرفة

 أمهية التنسيق بُت اجلهات ادلنفذة للقوانُت اخلاصة بالطاقة ادلتجددة. -
 وتطوير وتشجيع الفٍت األداء السوق لتحسُت إىل التكنولوجيات قدميت بتكاليف تتكفل اليت السوق يف االنتشار سياسات ضرورة تطبيق -

 .صناعة الطاقات ادلتجددة
 جديدة. تقنيات أفضل وإدخال كفاءة حتقيق سيساعد على الذي اخلاص ادلال رأس جذب على أمهية الًتكيز -

 :الخاتمة 
تيجيتها الرامية إىل التقليل من سلاطر االعتماد على لقطاع الطاقات ادلتجددة، يف إطار إسًتا ادلستمر التطوير على حرصت الصُت

مواجهة العديد من التحديات القطرية والدولية ادلتعلقة بأمنها الطاقوي، وسعيها للوفاء بالتزاماهتا الدولية فيما خيص الوقود األحفوري و 
 مواجهة التغَتات ادلناخية. 

زلور التحول العادلي اح الصُت يف تطوير الطاقات ادلتجددة إىل جعلها ففي ظل الظروف احلالية ألسواق الطاقة العادلية أدى صل
التوسع للطاقة، الذي حيركو التغَت التكنولوجي واخنفاض تكلفة مصادر الطاقة ادلتجددة، نتيجة السياسات الرشيدة وادلتناسقة الرامية إىل 

ة التسعَت وتقدمي الدعم ادلايل واإلعفاءات الضريبية، باإلضافة إىل رتكزة على تطبيق عدة آليات كسياستدرجييا يف الطاقات ادلتجددة، وادل
وىو األمر الذي مسح ذلا بتحقيق إصلازات كبَتة على صعيد حتسُت البٌت التحتية  واالبتكار، تشجيع الشراكة بُت القطاعُت العام واخلاص

خَتة يف إنتاج واستهبلك الطاقة، لتصبح بذلك التجربة وتطوير تطبيقات وتقنيات الطاقات ادلتجددة، شلا ساىم يف رفع حصة ىذه األ
 مستدامة وشاملة. تنمية حتقيق أجل الصينية إحدى أبرز التجارب الناجحة اليت ديكن االقتداء هبا من
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